แบบฟอรมลงทะเบียน
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ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง).....................................................................................................................................
ตําแหนง.............................................................................................................................................................
หนวยงาน/บริษัท.................................................................................................................................................
ที่อยูในการออกใบเสร็จรับเงิน...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................E-mail:...........................................................................
โทรศัพท/มือถือ............................................................................โทรสาร............................................................

คาลงทะเบียน (รวมคาอาหารวาง, อาหารกลางวัน และเอกสาร)
สมาชิก FoSTAT รหัส......................... ราคา 3,800 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
บุคคลทั่วไป ราคา 4,100 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)
♦กรณีที่ทานไมสามารถเขารวมการสัมมนาได
กรุณาแจงยกเลิกกอนวันจริง 3 วัน หากเลย
กําหนดดังกลาว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
คืนเงินคาลงทะเบียนทั้งหมด

“การยืนยันคาการใชงาน (Validation) ในอุตสาหกรรมอาหาร”
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หองมรกต ชั้น 12 โรงแรมวินเซอร สวีทส (ซอยสุขุมวิท 18-20)

……………………………………………..
สมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย
ตู ปณ. 1043 ปณฝ. เกษตรศาสตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10903

สิ่งตีพิมพ

♦วิธีการชําระเงิน โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชื่อบัญชี สมาคม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย
เลขที่ 374-1-60907-6 ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย แลว
สงหลักฐานการโอนเงินพรอมชื่อและที่อยูสําหรับการออก
เอกสารใบเสร็จรับเงินมาที่ โทรสาร : 02-942-8527

FoSTAT-Public Training

Tel.02-262-1221

หากไมมีผูรับ!! กรุณาสงตอไปยังผูจัดการฝายฝกอบรมหรือฝายบุคคล

FoSTAT- Public Training

“การยืนยันคาการใชงาน(Validation)ในอุตสาหกรรมอาหาร”
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมอาหารสวนใหญมักพบปญหาวา Verification & Validation มีความยุงยาก ซับซอน
คลายคลึงกัน แตใชวิธีการวิเคราะหคนละอยางกัน จึงทําใหยืนยันคาการใชงานไมถูกวัตถุประสงค และไมสามารถ
ลดหรือกําจัดอันตรายในขั้นตอนตางๆ ไดจริง
การทวนสอบ (Verification) เปนกระบวนการของการทําใหมั่นใจวา HACCP Plan ที่จัดทําขึ้น มีความ
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ไดถูกนําไปใชปฏิบัติจริง
ระบบการตรวจสอบความถูกตอง (Validation) หมายถึง การทําการทดสอบ (พิสูจน) โดยวิธีการอัน
เหมาะสมต อวั ตถุ กระบวนการ วิ ธีการกิ จกรรมระบบอุปกรณ ที่ใชใ นการผลิต เพื่ อ ให เ ชื่ อ มั่ นว า มี ค วามถู ก ต อ ง
เหมาะสม
จุดมุงหมายของการทํา Verification & Validation นั้นคือ เพื่อคนพบขอบกพรองของกระบวนการ และ
เพื่อประเมินวาคาการใชงานนั้นสามารถใชงานไดจริง ในสภาพการทํางานจริง การพิสูจนยืนยันความใชได
(validation) เปนการทําใหมั่นใจวา องคกรไดมีการทําในสิ่งที่ถูกตอง สมาคมฯ จึงไดจัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา
เพื่อใหความรูและขอมูลที่ถูกตองแกผูประกอบการ
คุณสมบัติผูเขาอบรม
HACCP Team หรือผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย นักวิจัย นักศึกษา ที่มีความรู
ในระบบมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จํานวน 60 ทาน
การเดินทาง
- โดยรถไฟฟา BTS : ลงสถานีอโศก หรือ
รถไฟใตดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท สามารถเดินเขาทาง
ซอยสุขุมวิท 18 หรือนั่งมอเตอรไซคปากซอย
- โดยรถยนต : เขาไดทั้งสุขุมวิทซอย 18 และ ซอย 20
Tel. 02-262-1234 , 02-262-1221

โปรแกรมสัมมนา
เวลา
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ลงทะเบียนและรับเอกสาร
ปญหาการทํา Validation
- ความยุงยาก ซับซอนในการทํา Validation ที่โรงงานอุตสาหกรรมเผชิญ

09.30 - 09.45
09.45 -12.00

พักรับประทานอาหารวาง
หลักการ Validation
ความแตกตางระหวาง Verification , Validation , Calibration
- ขั้นตอน / กระบวนการที่ตองทํา Validation

12:00 - 13:00
13.00 - 14.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน
กรณีศึกษาที่ 1 :ตัวอยางการ Validate เพื่อลดอันตรายดานกายภาพ
ในกระบวนการผานแมเหล็ก, การลาง,เครื่องตรวจจับโลหะ, เครื่อง x ray,
Food Allergen
พักรับประทานอาหารวาง
กรณีศึกษาที่ 2 : ตัวอยางวิธีการ Validate เพื่อลดอันตรายดานเคมี
ในกระบวนการควบคุมยาฆาแมลง, สารปฏิชีวนะ, histamine, โลหะหนัก
และสารทําความสะอาด
ถาม – ตอบ / จบการสัมมนา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ลงทะเบียน
กรณีศึกษาที่ 4: ตัวอยางการ Validate เพื่อลดอันตรายดานชีวภาพ
ในกระบวนการ Pasteurization และ
กรณีศึกษาที่ 5 : ตัวอยางการ Validate เพื่อลดอันตรายดานชีวภาพ
ในกระบวนการ Sterilization

14.30 - 14.45
14.45 - 16.15

16.15 - 16.30
เวลา
08.30 - 09.00
09.00 -12.00

12:00 - 13:00
13.00 - 14.30

14.30 - 15.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน
กรณีศึกษาที่ 3 : ตัวอยางการ Validate เพื่อลดอันตรายดานชีวภาพ
- กระบวนการ อบ ทอด ตม นึ่ง
- กระบวนการควบคุมดวยคา aw
- กระบวนการปรับกรด pH , % Salt
Update มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

15.30-15.45

รับประทานอาหารวาง / ปดการสัมมนา / รับใบประกาศ

ลงทะเบียน ONLINE ไดที่ www.fostat.org
หรือสงแบบตอบรับมายัง ฝายฝกอบรม
โทรศัพท 02 942 8528 , 083 908 0797 โทรสาร 02 942 8527
Email: training@fostat.org ; admin@fostat.org
*** รับจํานวนจํากัด และปดรับสมัครเมือ
่ ครบจํานวนทีก
่ ําหนด ****
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วิทยากร
คุณสุมลรัตน กมลโชติ
บริษัทไทยเพรซิเดนท ฟูดส
จํากัด (มหาชน)
รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณสุมลรัตน กมลโชติ
บริษัทไทยเพรซิเดนท ฟูดส
จํากัด (มหาชน)
คุณสุภาภรณ อนากุล
บริษัท พิบูลยชัยน้ําพริก
เผาไทยแมประนอม จํากัด
วิทยากร

คุณวรปญญา สุธานุภาพวุฒิ
บริษัท พัฒนกล จํากัด

คุณนิรันดร เหลาพนัสสัก
สมาคม FoSTAT
ผูแทนจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม แตยังคงเนื้อหาของการอบรม
วันที่ 5 ชวงเชา พักรับประทานอาหารวางระหวางบรรยาย

